کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم)
طلبہ کی کامیابی کے اقدام کے ذریعہ اونٹاریو سیکنڈری اسکولس طالب علم کی انفرادی آموزشی
اسالیب او دلچسپیوں کی تکمیل میں مدد کرنے کے لیے توسیعی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ان پروگراموں
سے طلبہ کو متعدد نئے اور آموزشی کے بہتر اختیارات کے ذریعہ اپنے ہائی اسکول تجربہ کو اپنی
انفرادی ضروریات کے مطابق رد و بدل کرنے کا موقع ملے گا۔ ان اختیارات میں ڈول کریڈٹس ،اسپیشلسٹ
ہائی اسکلس میجرس اور کوآپریٹو ایجوکیشن شامل ہیں۔
یہ پروگرامس تمام طلبہ کی ضروریات ،دلچسپیوں اور خوبیوں کی تکمیل ،پڑھائی میں ان کو مشغول
رکھنے اور گریجویشن اور اس کے عالوہ دیگر تعلیم کے لیے ان کو بہتر طور پر تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم) (کو-آپ) کیا
ہوتا ہے؟
کوآپریٹو ایجوکیشن (معاون تعلیم) وزارت سے منظور
شدہ ایک پروگرام ہے جس سے طلبہ کو کام کے تقرر
کو مکمل کرتے ہوئے سکنڈری اسکول کریڈٹس حاصل
کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پروگرام ایک معاون تعلیم کے
استاذ کے ذریعہ نگرانی کیے جانے والے معاون کورس،
کسی مضمون یا ورک پلیسمنٹ میں متعلقہ نصاب
کورس پر مشتمل ہوتا ہے۔

یہ کن کے لیے ہے؟
معاون پروگرام سیکنڈری طلبہ کے لیے ہے جو
اپرینٹائسشپ (نو آموزگی) ،کالج ،یونیورسٹی یا مقام
عمل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔
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کو-آپ طلبہ کے پاس ذیل کی چیزوں کا موقع ہوتا ہے:
دستی عمل کی محتاج پڑھائی کا تجربہ
"جانچ سواری" ("ٹیسٹ-ڈرائیو") زندگی کے اختیارات
اپنے درجے کی پڑھائی کے ربط کو دیکھنا
مقام عمل کے تجربے کے ذریعے کریڈٹس حاصل کرنا
مقام عمل میں مطلوب الزمی مہارتوں اور عادتوں کو
پروان چڑھانا
قیمتی کام کا تجربہ حاصل کرنا جو مابعد سیکنڈری کے
پروگراموں اور مستقبل کی مالزمت کے لیے شخصی
کوائف
کی تعمیر میں مدد کرے گا۔

معاون پروگرامس کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟
میں مزید جان کاری کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟
تمام اونٹاریو اسکول بورڈوں کو آپ پروگرامس پیش کرتے
ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنے اسکول کے پرنسپل یا
اپنے اسکول بورڈ پر اسٹوڈنٹ سکسس لیڈر سے رابطہ
کریں۔ کوآپریٹو ایجوکیشن کے بارے میں مزید تفصیلی
معلومات  www.ontario.ca/studentsuccessپر مل
سکتی ہیں۔
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طلبہ اپنی ہائی اسکول گریجویشن کے الزمی تقاضے
میں دو معاون کریڈٹ کے لیے درخواست دے سکتے
ہیں جس میں اختیاری معاون کریڈٹ کے حاصل کرنے پر
کوئی حد نہیں ہوتی۔ معاون تقرریوں کا بندوبست طلبہ
کے لیے ان کے سیکنڈری اسکول کے ذریعہ کیا جاتا
ہے اور انہیں الزمی طور پر وزارت تعلیم کی پالیسی اور
رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

معاون پروگراموں کے بنیادی فوائد

